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Müessesesinden tedarik Edebilirsiniı 

1 
Tediyatta azamı kolaylık göster iı 

Sovyet 
Harbi 

~-----------------------~--~~-=~~--~----------~~~~~--~--~~-----------~ .................. ~ ........ ~~~~~....-~~~~~~ . 
inhisarlar Vekilinin Tetkikleri 

Alman 

ve 
İngiltere 

A iman - Sovyet harbi, 
gittikçe ehemmiyeti 
artan bir istikamet 

almaktadır. Günlerden beri 
büyük meydan muhar~besi 
olanca şiddet ve dehşetile 
devam edip gitmektedir. 
Almanların taarruz şiddeti 
k•bardıkça, Sovyetlerin mu· 
kavemet ve inadı da o nis · 
bette artıyor. Moskova ve 
Leningrat istikcametleriode 
taarruz hareketlerini inki 
şaf ettirmeye çalışan Alman 
kuvvetleri, karşı tarafın in
san ve malzeme yığınlarile 

karşılaşmış, iki taraf dur · 
ınadan yeni yeni takviye 
lntaları almış ve nihayet 
karşılıklı vuruşmalar, tari · 
hin şimdiye kadar kaydet
nıediği büyük meydan mu 
harebelerine intikal etmiştir. 

Raif Karadeniz 
Dünı şehrimizden aynldı 

Pdzargürü Rizeden şeh 
rimize geldiğini ve p 1ı.arte· 
si. salı günleri tetkiklerde 
bulurıduğunu ve çarş1mba 
günü de aile efradile görüş 
mek ütere Vakfikebire git
tiğini geçen sayıdı. yazdığı· 
mız inhisarlar Vekili Raif 
Karadeniz çarşamba günü 
saat 20 de Vllkflkebirden 
avdet etmiş ve akşam ye. 
meğini Ş • hir ku!t'ibünde 
hususi olarak yemişlerJlf. 

Muhterem Vekilimiz per 
şembe günü bazı ziyaret
lerde bulunmuş ve mütea 
kiben bütün inhisar depo
larım g0zrniş. direktif/er 
vermiş, inhisarlar Başmü 

dürü Bay Candan izahat 
almış ve yeni su tesisatmı 
da gezerek mühendisinden 
izahat almışttr. 

Raif Karadeniz ögle ye
meğini hususi olarak So· 
ğuksuda Tüccardan Mehmet 
Salih 0flgamn köşkünde 
yemiş re ,müteakiben Ki· 

sarna maden suyun qezmiş· 
/erdir. 

Raif Kffrade ııiz Kisarna 
dan sonra Liseyi baştanba· 
şa gezmiş ve ayni yerde 
eski Su 'taniyedeki talebelik 
ha yatma ait ı, atualardan 
bahsetmiş ve yeni bina hak 
kmda fevkatade memnurıi-
vet beyan ef 71iştir. Saytn 
Vekilimiz ak5am üzeri Mm · 
taka komutanhğrnJn Ka/'a 
da şereflerine tertip olu•ıan 
yemekte hazIT bulunmuştur. 

Raif Karadeniz dün saat 
9 da fişka/eden llnkaraya 
gitmek üzere şehrimizden 
ayr1/mış, Değirmenderede 

bit kıt'a asker selam resmi 
ifa etmiş ve Üçüncü Umu 
mi Müfettişimiz Nazif Er. 
gin v~ Tgg. Hasan fltakana 
ve bir çok/arma veda et 
mişlerdir. 

M ~çlt~da da halk ara· 
sındj bir müdd~t ha,f;ihal 
yapan muhterem Vekihmiz 
israrl~nna rağm~n başta 
Vali Vekili olmak · üzere 
hüktl net eıkam. Parti. Bf!
lediye Reis!e'i bi' ç ık !lfnJ 

dıklar1 tarafmdan Ziga wya 
kadar teşyi edil niş · r 

Raif Karodenizin 
Teşekkürü 

Trabzon Belediye 
Reisliğine 

Trabzonda bulunduğumuz 
müddet içinde Halk Partisi, 
Ticaret Odası, Belediye ile 
değerli hemşehrilerimin hak 
kımda gösterdikleri samimi 
alakadan duyduium derin 
şükran hislerimi arzeder 
hepinizi içten sevgi ve say 
gı ile selamJarım • 

Raif Karadeniz 

Alman ~~~~ 
Tebliği ~ ·'---__,, __ __.,. 

Muharebeler devam Ne diyorlar 
Ediyor. Moskovadaki Ne konuşuyorlar 
Askeri tesisat bombar- - En kötü hareket ve 

ahlaksızlıklardan biri de hon· 
dıman edildi . . gisidir ? . 

Bertin 1 ( A. A. ) - _ Dedikodu ı Mesela: 
Alman tebliği : Şark cep· ·'Hastalanmış,- bu keyif-
hesinde muharebeler, Alman sizlik hakiki midir. bunda 
teştkkülleri için muvaffaki · mana mı yoktur? Veyah~t 
yetle devaııı etmektedir. Dün ., mezunivetle /stanbula g//
gece Alman savaş tayyare· miş. mutlaka vekalet emrine 

------------• leri Moskovadaki askeri te alındı ı.. ve yine 'piyaseda 
Sovyet sisatı bombardiman etmiş gözükmüyor yakmda mut· 

T b' lcrdir. Alman tayyareleri laka iflas bandlfasmı çeke· e İg· İ iogilteredeki bazı liman te- k · ce ,, .-
Son derece kanlı sisatına hücum etmişlerdir. _ Çok doğru söylüyor· 
Muharebe devam Alman mayin tarama gemi- sunuz. bu gibi urdur.nala~ 

leri dün gece Suveyş kana- dimeğ boşluğundan, ~dı 
Ediyor . tindeki askeri tesi!latı da ruh/ufuktan ve binııel!ce 

Moskova 1 ( A, A.) - b b d t · l d"r /' I 
om ar ıman e m•ş er 1 • ah/aksızhktan ileri ge ır 

Sovyet istihbarat brosunun Düşınan dün ne gündüz ve her 
tebliği : 31 temmuz günü ne de gec~ Alman toprak- - Bizim çocuğa 

0 
. 

k t l mlz du"şmanla muha zaman tenbih ederim: g· 1 
• arı • larına hücum etmemiştir. / n 

rebeye devam etmiştir. Smo· /um : Bütün duygutllll 
lensk istikametinde son de- Şarkta ihata edilen bir fazı/et mihrabma teveccüh 
rece kanlı bir muharebe ce- Sovyet alayı 3o temmuzda ederse icinde yani deru· 

temamile imha edilmiştir. b ·r reyan etmiştir. Burada kı nunda fesatltk namrna / 
Bu alay tarafından yapılan evi talarımız mukabil bir. hü · kir kalmaz. her kesçe s -
Yarma hareketlerinin hepsi k · cıık cumla düşmanı geri atmiş lirsin 1 Müsteit. ze ' ço 

buluomaktadtr. Düşmandan püskürtülmüştür. bana cevap verdi : 

esir alınmış, malzeme iğti- K Ürek yarışları _ Baba. doğru diyvı.s~n 
nam edilmiştir. Hava kuv· ve b~n de daima dediğı? 
vetlerimiz düşmanın motör- Grup birinc;Jjği g ibi olmaga çaltşıyor'. n~sı· 
lü, zırhlı ve piyade kuvvet· İçin takımımız hallerinizi dikkatle dmhyo· 
lerl.ne hücum etmiştir. B · ..Je bu hayat 

Almanya, Avrupayı teb. 
dit eden bolşevizme karşı 
harp açmak iztirarında kal 
dığını. ilan etmiş, arkasından, 
Sovyetlerle hem hüdut olan 
ve olmayan bir takım Avru· 
pa hükümetleri de ona yar· 
dımcı olarak koşmuştur. 
B~ş haftadan beri .Sovyet 
Rusya topraklarında ecre· 
yan eden büyük imha mu-

harebelerinin sonu nereye Dr. Şahap Akın 
varacak, hangi taraf gahp, Eknıek Meselesi 

Samsuna gitti rum. entm u, 

1 ireris;nde bir görüşüm var/ Pazar günii Kandi kaya- "' ı k 
._ k Kendilerinde hiç sevi me da yapılan bölge Küre ya· d 

hangi taraf mağlup olacak, 
bunu şimdiden kestirmek, 

bittabi mümkün değildir. 
~Biz, bu harp karşısında bi 
taraf bir mevkide bulundu 
iumuz için, ıu veya bu ta· 
rafın leh ve aleyhinde fikir 
beyan etmemiz, şu veya 
bu tekilde temennilerde bu 
lunmamız ~dahi, mevsimsiz 
bir hareket olur. Bizim te· 
nıeonimiz, harbıo bir an ev
vel nihayet bulması, yurtta 
olduğu gibi cihanda da hUI · 

hüo teessüs ile ioıaolık ale · 
nıinia refah ve rahata ke · 
"'Ufnıuş olmasıdır. 

M d rı .ıılarında derece kazanmış hasleti olmayanlar bozan 8 Sıhhat ü ürümüz y ı k t afı 
Dün ög-leden sonra Fınnlarda olan sporcularımızdan ıs ki · verden balğam a ara er r erfian Adana ya şilik bir kafile bölge as baş bulaştlfmağa çaltşular I 

G j d i y o r yine ekmek kalmamıştı 1. kanı Avni Aker'in riyase - Yine aybaşı geldi, 
b S hh · · tinde olmak üzere Tari va kapu açJ/dıkça. bir el uğuş· Tra zon ' at ve ıçtı- Belediyenin vaziyeti önlemek hususunda ald11.ı 

mai muavenet Müdürü Dok· ~ purile şehrimizden hareket turma. bir tebessüm sonra, 
tor Şahap Akın 90 lira ma. Tedbirler ... Şehirde dört günlük ihtiyacı etmiştir, rahatsız da ettik amma. ku-
aşla birinci sınıfa terfi et- Karşılıyacak un vardır . . Gençlerimize Samsunda sura bakma . • llrAasmdan 

· ve Adana Sıhhat v · /1 / , f. t · da muvaffakiyetler dileriz. hihi • •.. mış e ıç· za ..... an zaman ekseri sı meseıe, tr rna resture 
1 

ya· M .,, HÜSEYI'N CAVGAY - Bu bir şikayet 0 ma timai muavenet üdürlüğü fırmlardtJ ög-leden sonra gibi her türlü ihtimlllleri k ıntzl 
• J · d"kk t I k S k cag·ı gibi siz de ha sızs ne tayın o uomuştur. ekmek kalmadığı günler nazar1 ı a e a ara am- Defterdarlık mcr ez varidat r .. msuz 

l ..ı D.. .1 b · sunJan bir mikdar daha memura sevimli gençlerimizden Borç yapmasantz. uzu Üç seneden beri Vilaye o uyoruu un ue u vazı· k lkıı;masamz 
un celb~tmek ve daima on Hüseyin Cavgayın terfian Dmizli masraflara a • 

timiz Sıhhat Müdürlüiünü yet daha bariz bir surette beş qünlük stok bulundur- tahakkuk şı,besi şefliğin e t(lyin bu hususla dertli olmaz ve 
liyakati• ifa eden Dr. Şahap hasıl oldu . . maktadır. S1dece ofisin eJIWtinl memnunig•l/e öt,.nJik aybaşı gelince sıkışmazsmızı 
Akın ciddi faaliyet ve biz. Het tarafta fmdık top takdirile bu iş yürümez. Ahlakının ltm izliği. çalış - Abeyciğim. hak/15tnız. 
metlerde bulunmuc:. deg· erli lama işlerine başla.ıdığrn· N l b kanlığı ve fJcsi/esecıerliğUe timir- 'A"m borçlar 

Alman - Sovyet har
binden en çok haz duyan 
İngiltere olmuştur. logiltere 
bu memnuniyetini gizleme· 

ıniş, hatta Rus mukavcme· 
tini arttırmak ve Almanya· 
yı mağlup etmek için Sov
yetlerle. birlik olmuş, Sov
yet Rusyayı müttefık ilan 
etmiştir. Bu harbin doğur 
duğu garabetlerin belki de 
en büyüğü budur. Kapitaliz
min en büyük düşmanı olan 
boJşevikliğin galebesine İn
giltere gibi sermayeye hür· 
nıet ve istinat eden büyük 
bir devlet yardım ediyor. 

y dan bahçe sahipleri amele e yapıp yapma ı,· on eş /erinin teveccüh takdirini kazan ya/ntz bahsettı"ı ·· ıe· e 
bir Sıhhiyecimizdir. Şahap günlük stok un bulundur· du··yuAnu sabıkadlf. 01 'Y 

için şehirden ek.nek . feda mıs olan mumaileghi trbdk edu, ki Akın, Viliyetin Sıhhat iş· rik etmiş. bu ıuretle dün' malıyız. Meselenin ruhu bu· kenJl•ine geni •aıi/eslnJ• de ödeye tüketemedi SEYYAH 
terini pek iyi organize et- öğleyin fırmlarda ekmek radadır. ~b~as~a~n~la~r~dı~·ıe~r~i%~.=====:ıı-=•ıı:ı:a::~""'""-=-===-=-=-"..--------
miş, bir takım bataklıkla · kalmamıştır. Belldiye Reis HAMDİ SÖZER 1 Günün izl~ri 
rın kurutulmasında, ve ba · vekiıinden telefonla aldığı Uzun senelerden beri 1 • ı 
zı kazalarımızda Dispanser ),,, mtz izahata göre vaziyet Trabzon ağır ceza .. zalığın- Ko'' yden intiba ar 
ler tesisinde büyük gayret şudur : da bulunan ve muhitin sem 
ler sarfetmiş, muhitimizin Temmuzun 3! inci gü patisinı' kazanmış olan Ham • 

/ 1 
h 

1 
cir yagg:Jragı basan:. 

Hrpimiz her zaman bir ıtr&a ını u un. . d' alı memleket bihakkın teveccüh ve muhab nüne k.adar ftrııılara yev· di Sözer Amasya hukuk ha· _ _ 
1
. . . · ·f Memleket ıktısa 

1
1/ • • • 

· 134 / ·ı· Miisfahsil koylu ve ınımetımız, ır. k r.- lıi ile kaı-ndır. b t . •1 kazanmıştır. mıye çuva un ven 1 kimlig-ine tayin olunmuştur. . 
1 

·ıı· ı }f ancak ve anca ,..oy . 
6 e ın zrraafı ve/hası mı ı var r,.ımız . . l . ulııındakı O• . Y l:Jldu. Dünkü vazivet üze Tebrı'k eder yeni vazife 1 

1 
h k c( engin hır kıt enın r Ş hap Ak n aramızdan ı ; yi gii:.e ama, u a ar ? Resmi ma· • 

8 

_ .• ' _ rine Vilayet kendi emrin- lerı'nde de muvaffakiyetler ' d · k · · · /tranlar yı1ıde kaçtır . d d d ralamaıjl le auı time ıçın ça "' _ • l •L Jı"lebilırse e ayrılacagı ıçın uy ugumuz -'ekı· 150 çuval un ..Jan yev dı.lerı'z. I h k k yler ıs a·ı e Uı u , kc mların meşgul olmasi e, a ımsız o 
teeuürü, ancak terfilerinden miye JO çuval vermeği 111u· •-----. -----.....,.......,..~_, bu çok zor bir iştir; zamana muhtaçtır. Ue hu isi 
duyduğumuz hazdır ki tadil vafık gö·müş. Belediye ken- Okurlarımız Ne Diyor ' Dalıa kı:.a yoldan ~ilmek, umumi bir kalkınma 
etmektedir. di f11ın/artna verdiği J] ÇU başarmak gerektir. o/ur·a kendi· 

vah kırk bire çıkarmış fa Ruhan asil olan kcjy/ü, fikri inkişafa mazhar " 
Trabzonda muv~ffak ola~ I kat 1) I çuvtılm da ihtiyacı Su Derdi sile ötünıilecılt bir vurltk olur. .. . . . I mülınasip 

Şaha~ Akma yeoı me~urı karşılayamay!Jcağı a!11aşıl· Ortahisar Bayrambey Köılerde bu günkü medenı serııgemızın nsaletl e 
yetler.ınde de .mu.vaffakıyet- dıg"mdan Vtlayetten on çu· olmagan bir ihmal fJar : • .. merkezine 
1 d 1 f J d d 1 mahal/e<;inde mevcut eski N"k "h muamelesinde noksanlık Vtla1Jel ve ka .. a 

1
· er ı er, ter ı erın en o a· va/ dah1t istenmiş. 0 da ı a l 'k ·hile - co e· 

yı kendisini tebrik ederiz. muvaflk gö·ülmüştür. De sultr tamamile kesilmiş re grlip resmi muamelegi ifa ettirmeden - mam nı ~ hel.:tir gö· 
yerine yeni sudan koyul- nen köglüler, beı - ôltı çocuk. sahibi oldukl~rı hal. e clökı1/mıiı 

mek oluyor ki. fmdık top . mamıştır. rilnügorlar. Netice itibarile lıakdat, haşka btr vadıye 

Gerçi İngilterenin bugün 
ki vaziyeti, denize düşen 
bir adamın yılana sarılması 

ya sahneden çekildikten son· 
kabilinden bit manzara ar ra, logiltere Avrupayı bir 
letmektedir. Rus mukaveme- Sovyet istilasına karşı na· 
ti arttıkça, Almanya şa~k sıl ve hangi kuvvetlerle mü· 
tan garbe dönemiyecek, in- dafaaya muktedir olacaktır, 
iiltere hazırlıklarını itmam şimdiden dünya efkarını iş
İçiıı geniş bir zaman kaza- gal eden en mühim bir me · 
llacaktır, Fakat, bir SJvyet 1ııele de bu olmuştur. 

ltJmll işi nazari dikkate altn 
miktarı t 1 1 tır Bu sebepten mahalle o l u g o r . . . 

11 
taHp edl· mı:;. un ar iTi m ş · halkı bilhassa sıcak yaz Alakadar makamlar hu işi bügülc bır ehemmıg~ e k- • 

Vilayetin emrinde bulu· / yorlarsu dn; bu k.ı/i değildir. işin isla~ı için en e~111 Bçare ~~ 
'

t:.O d k gün erinde susuz kalmış 1 ı .
1 

k b"/ ektır unun rçın nan J çuval an baş a ve uzak mahallerden su /ünün bfcısır.a lıukikatı bütün vuzurıı e so a ı m . 
şehirde Belediyenin mu'a . de elimizde iki unsur vardır : . . l.k' k 

1 ihtıyecım temin etmeg·e kM ~1 , k te/erı ı o· kabesinde anca~ 600 çuval Köy muallimlui, llı? llıılket1i ogcu Ü-< omı : 
un ka/m·ştır ki, bu mikdar, mecbur olmuştur. tfan yapacağımız bir il•ri lıarık•tl• iıtenilen miisbel netıcege azıı. 

Fllakadarlarm nazarı dik- mi bir ıür"tlı '"wlacafcnr zarınftiigoruz. asağı yukllt1 iehrin dört katlarmı çekeriz. h ı D Lt-
günlük ihtiY«" demektir. H, Akıit Fa r oru., R-lebeıi kar§ısında Avrupa· 6ekir Sükuti Kuloksızoğlu 

illa hali niçe ol~ç~k. Aluı~~ , 
"""'"-"'-*- - .,.. 
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Karad iz fındık 
rında z·yan yapa 

Gayrimenkul Satış Artırması 
•Kapu No ı KMubammen !{. 

thhallesi Soka~ı Cinsi 
Miktarı 

M 2 E!k Yeni U. No: Lira Kr. --lslı:enderp ıışa Uzunsokak !\ıha dükkan 44 (]08 45·1-ı 1-JGJ 1350 00 E 

hayvan- zararlıla 
bir bııphane 

{,.'<en-Jerpaş ı Y eilİS.>kalc Müahedim hane ars:ısı 
457 2 4ö7 3 165 

46115 
916 löO 

22 

2!44 150 
1650 
1700 

oo ,, 
00 ,, Esvak Sıra mağazalar Fevkani bir bap otel 

Muhittin Z'!vtinlilı: Bir b11p lı:irgir hane 91.93 28 00 " 

DEFTERDARLIKTAN : 
Yazan : Dr. Bekir Alkan 

Yukarda cins ve evsafi yazılı gayr1menkuller 1 - 8 - 941 tarihinden itibaren bedeli peşin 
üdenmclc üzere açık artırma ıuretile on beş gün muddetle müuyf'd 'ye çılcarılrnıştır. 

Mücadele : Fındık kur- Parmak kalmltğındaki 
duna karşı kafi bir müca dıı!lar ufak bir tazyik ile 

Haşere sahil mıntakalarda 
çok zarar yapar. 931 d 

Sıtışı 1 S - 8 - 9H tarihine ıaüsadif C U M A günü saat H de yapılııc•2'ından taliplerin yevmi 
mezkurde yüzde 7,5 muvaldcııt teminatlariyle biılikde def terdHlıkta toplanac.ık komisyona murı;caatlarıl 4 

dele ıısulü henüz yoktur. k111 '1T. km/an maha 'de hal· 
flsağıdaki koru ucu tedbir· ka şeklinde siyah renkli bir 
/eri birhç sene tatbik et- deh'iz v3rdıl'. Bu halkanrn 
mek çok fayda.'ıdtr. aşağısında ve yukansında 

1) ilkbaharda fındık 
muhit.lif yerlerde dBllar üze· 

ağaçlartm silkeliyerek bö rinde küçük ve yuvarlak 
cekleri ağaçlarm altma se Gelikler açtlmışttr. Bu delik-
Tllmiş veya elc'e lu'u'an 
l·ezler üzeri;ıde toplayıp lerin olduğu Ye ı den 
imha etmelidtr. Bu ameli· dalı kes rsek muhtelif isti· 
yenin, k.ihillerin ilk g6 ü kametle içi .siyah dehlizler 
nüşünde ı-e şef akla yapıl· göriiriiz. Bunlar dalın mih 

G. ' e 
ıresun da sahillerde dalla· 

r~n 90 '6 nini istila etmiş 
tır. Haşere Gtresrın 'da N· 

• l 

~an iptidasında kô.hil olma 
ga başlar. Kışın dallarda 
Zarfları bulunur u 1· 
h · 1YJamo ı 
'lŞerenin" 

ın yaşayışı 'Ve bir 
senede vud· .. 
h _ ıpı nesil adedi 

enu• ka ,. l 
değlİdir. ş z o arak malum 

ması lazımdlf. Çünkü hoşe- verine amut/ur. Bir dalda ç H 
d are : a~erenı'n 

re bu zaman a uyuşuk bir ıiç dört dehliz b l ~ istila 
kışın 

u unursa srna uğrayan dalları 
halde yemeğe başlamışltr d.ıl kuıur. H~ikavi dehliz. k . 

icar artırması 
Belediye Encümeninden: 

Dibaghane köprüsü ba· 
şında beledigeye ait 11 nu
maralı dükkcirıın Haziran 
942 iptidasına kadar olan 
icarı, JO lira muhammen 
bedel iizerind~n 76 giin müd
detle açık ortırmağa çıka· 
rılmışlır. ihale: 8 Temmuz 
941 cuma günü saat 15 de 
g3pılacakt11. 

Taliplerin teminlltı mr.ı· 
vakkata makbuzları ile ayni ve dallarm kuvvetli silki/ fer dolagısile dalda öı su· deslıp yakmalıdır. Bu suretltı 

mesi icap eder • 0 lardq/ci h l 
2ı Kurtlu findıklann yu cereyan tdemez. Zai/la edilmiş olur. aşere er telef gün saat 15 de encümene 

1 ma oe kuıuma başlar "'e muracaatları ilan olunur, 
düsmeğ ~ başladığı esnada d b " 2 4 
yani Temmıız ve fJğustos al u dehlizin bulunduğu -

ta yere düşen fındıkla·ı r~,~~n pek kolııg1,1t.ıa k,,, Mezbaha baytarı al ınacok 
(daha içi11c.Jen kurtlar çıkm:ı 
dan evvel} sık sık fasılalar- Bu ziyanı 'Clapan .sı"yah Trabzon b I d. · ı· · d . e e ıye reıs ığın en : 
la toplayıp yakmalidır Kurt renkli bir böcekttr. Bu bö b Beledıyemizin şehri 120 fıra maktu üçretli meıbaha 
/u ftndıklan düşürmek için c6e_ği~kle~~eği ve dişisi aynı aytarltğı münhaldir. 
dalları hafifçe silkmek mu uyu . . u. 1<fe değildir. Erkeg·ı· Miit k · 
vafıktu. 2 d e aıainden olmamak şartile 3666 numaralı kJt· 

b h ışrsı 3,5 mi'imelıtd r nun mü "b· · 5) Son a arda fmdık z f d , 1 b 
1 

cı ınce bu miktar ür-retl alaN/f.cek derecede 
I ararı ın 11C ardan d u una b ,,. 

Açık eksiltme ilanı 
Natia müdürlüğüııden : 

1 . ' kslltmeye konulan iş : Atnpıırk içerisindeki lsmet 
paşa E'llolyet kaa11kolunun ikmali inşaatı keşir bedeli 1000 liradır 

2 - füı işe alt şartname ve evrak şunlardır. 
A ) Eksiltme ş'l rlnnme:ıl 

B ) Mukavele p rcıj esi 

C ) Yapı iş\erl umu.ni fenol şartaamesl 
D ) Hususi şartname 
E ) KPşir cadveli 

istekliler yukarda yozıtı bu evrakı Trabzon Notia mndtır
lüğ!lnde görebillrlP.r. 

3 . EksUtme 15 -8- 9!1 tarihine rnOııadit Cuma gQoQ 
saat 14 de Trabwa Nııflo mUdQrlUğUnde t<>planac1k eksiltme 
komisyonunda yapılecaktır. 

4 - Eksl .tme açık eksiltme snretile y. pılacaktır. 
5 - I~kslltmeye girebilmek içik istekliJerio 75 Jfı a temi

nat verme3i ve bundan başka aşıığıd3ki ve. lkaları halı olup 
gö termesl 11\zamdır. 

'flc1ret odası veslkıısı , teminat mektubu , vJya mtıkbuzu, 
lıu işi baş!ltnbilcc ğlne dair vesika 

lstekliler yukarıda yazılı gün saattn bUtUo vesaiki ile 
birlikte N ıfi:ı mlldUrlUğUnde mOlPşekkll eksilme komlsyoau re· 

· i•liğin ınurııcaatları nan olunur. 1-3 

1300 teneke benzin alınacak toprağım bel emek ve sür meşe, kayın, gu-rg n mlcaa ta 't n aytarlann dibloma ve memuriyeti sabikalanna 
mek suretile topnktaki fır.- e aı evrak ve ,_ b · T b M k M 

• ' 5 a .,. vesaitıle irlikte belediyemize mürecaatıan Transit Yolu ra zon ınta a üdürlülYünden: 
dık kurdu ve diğer bir çok ne vestJır ağaçlarda da met> 11an olunur. 

1
_

2 
ı 5 

haıerelerin kıs'ık şekilleıi cultu,., Haşere soğfom f n --A:-~k~.:_ ___________ ..:_:_::.~--- Müdürlük emıinde çalışmakta olan .lervis oto ve 

havaya maruz kahırak ö'ür· dzk ağaçlarına ô.rız 1 ÇI Q t ·ı d" t 1 k Kamyonların senelik ihtiyacı için 7300 teneke Benzin 
l·r ve usul ile toprJ>ktakı· E '- '-l 

0 
"'· r lrma 1 e IVOr SO 1 CCO alınacaktır . 

.. u '"e" erine nadir< n t d" B 1 d 
ha~erelerin pek çoğum, olun .,. le esa uı e e iye Encu··meninden .. Benzinlerin muhammen fiatı 6305 lira olup muvak-

~ • Au~. 1 t tssürleri kısmen 47 l d 
imha etmek mümkündür. brlC1 ıdtr. Böceğin ufak be zemi ?r~ahisar Bayrambeg me~cidinin iki divarile dıvar 1 kat teminatı 3 ira ır . 

Dol Kıran gazımltralc laıf/rırz d hl" n;;ı açık artırma usu/ile satılacakdır. Eksiltme 11 ağustos 941 pazartesi günü saat 15 de 
; · d b' t ız sal _ u~ammen kıymeti (25) lirddır. A rtırma 5-8-941 Trabzonda Transit go'a Mıntaka Miidıirlüğü binasında 

(Xylebo·us disp:ır) e~:r ~ '' mantarlıtogııddi 1 gunu saat 14 de icra edilecektir. yop: lacaktır. 3-4 s=rT k ı te Taliplerin teminatı TT'Uvak kata mokbuzlaTile birlık· ütü_n na iyat eksiltmesi .:..·~-~ün ve saattaencümene müracaatları i/tin/u.t'· 

Artvin inhisarlar Başmüdürlüg... .. d T robzon - Görele posta nakİiy-a-tı. 
K.hili tuogüt ,,. lenaküs olm.k üzer. A·t ~n Ben T r:~on _ P. T. T. Müdürlüğünden : 

lca ıoe Ardanuç ambarlarında mevcut 195000 k~ın, orç. mak Ü [ulc 'Ve 110/cu taşımakta müteahhit serbest of. 
tütünlerin kamyorıla Hopa ambarlarına 1 e /lo grıprok eelme f~e of~ada -karşılıklı üç sefer yapılması gitm~. 
baş/amale 'Cle 31 ilk ltşrin 941 de bitiT k _ Y ul 9 11 de 1"rabıon OO) kı~o yük taşınması ve temelli olarak bir 
yesi 31-7-941 tarihinpen itibaren 1 ,mt~ uz_ere nakli çılcarılmveya. Goreleden karşrlıklı olarak aynı günde posta 
elcsiltmege konulmuştur. Talipltrirı 14•· !~n muddetle a~ık Göıelede~ı i~;na~e~~ii takdirde o günlerde Trabzon veya 
ıembe günü saat 11 de 217 liıa 50 le gustos 9#1 P!T• Trabzon c~ Cl ır kamyonet bulandarulması mt~Tat 
fJalt.lcate ile müracoaf egle"eleri Ua ulruş teminatı mu ( 3600) lira°Jele postasının aylık ücreti ( ~00) 'Ue seneliği 

- -----
71 o urıur 7 ır. . - 1 2 

Tamirat Eksiltmesi .:_ 3 : iuvalckaı teminat r27c; liradır. 
DEFTERDARL\KT AN .. 94] tarihind on .b~del haddi lagık görülürse 26 Temmuz 

paz!lrteıi g-e~ ıtıbaren on beş gün sonra 1 T ağustos 9J I 
1 - Elcsilimege konulan 996 lira 16 le müttşeklcil ~Z~'./aat {15) de Trabzon P. T. T. binasında 

l!.eıifli Tra~z~bn Ticaret lisesi binasının tamiriu'1':_
8

6
ed

9
eli lacaktır, Bed 5/ ~me k?misyonunda ihalei k.at'iyesi gopı 

tarihinden ıtı aren 15 gün müddetle , k . - 4 I .!!.abilir. e sız verılen şartnamelerde komisyondan alı. 
ihale o!unacaııır. çı t:ksıltme ile ==• == 2-4 

2 - Bu işe aıt evrak fle şartnam 
1 

D •• kk 
Ek ·1 e Şun ardır u a~ n • t . 

A - sı ime şartnamesi . Bel ,. ' ıcar ar ırması 
B - Mukavele p•ojesi eaıye Encü · d 
C - Yopı işleri umumi ve ı ~ Hal binası d h" menın en : 

B d l ıennı şartnume ~~~arın Marıs 9ıtt a tlllndckı (:i) , (6) , (8) ve 17 numnrah dük· 
D -;

1
.
1 
ag~n ." ık. işleri genel şartnamesi detıe 11çık arıır:a~ 1 :•lı gay€slno kadAr olan lcuları (18J gUn 

Jstetc. ı er u ışe oıt evrakı T. b D · Artırın::. 15 _ 8 _ .~ Onulmuşıur. 
d"'n alıp go""rtbilirler. '

0 
zon ·/terdar/ıöın. '1•ndan t ıı nH cum 0 5 · ı 

.. 6 a plerln tem\ a g nu saat 1 de ıcrn o unııca 

Trabzon - Erzurum postası nakliyat 
Trabzon P. T. T. Müdürlüğünden : 

] - Yük 'Ue yolca taşımakta müteahhit serbest ol
mak üzere h ıftada üç seferli gitme gelme ( 1400) kilo 
güle taşıması t:1e üç kamyon bulandurulması mtşrut Trab. 
zon E r z u r u m p o s t a s i 25 temmuz 
941 ta,.ihinden itibJren ( 15) gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile eksiltmeye lcorıuLmuştur. 

2 - Bu postanın aglılc ücreti ( 1500) lira 
ücreti ( 18')00) lirad1r. Buna nazaran taliplerden 
lira muvaklcat teminat alrnacaktır. 

senelik 
( 1350) 

3 - Teklif edilen bedeller haddi lô.qık görülürşe 
9 a;ustos 941 cumartesi günü saat ( 11) de Trabzon 
P. T. T. Binasında müteşekkil eksiltme lcomisgonunda 
ihald kat'iyesi gapılacalctır Bedelsiz fJerilen ıartnameler 
bu lcomisgondan alınır. 

Eksiltme kanununun 32 ve 53 üncü maddeleri fleçhi 
le taliplerin ihale saatinden bir saat tvuel teminat ve 
tek,if lerini ba komisyona vermeleri ilcirı olunrır. 3-1 

Pazarhkla kale dıvan 
Belediye Encümeninden : 

Muloı mevklidde maili iohld1m kale dıvon ihıılrsl bir ay 
mUdd~lle p ız .. rlığa t>ırı:ıkıldığıodan taliplerin salı ve cuwa 1ınn
leri ıaat (\ t:ı) de encümene mQrac~rntıarı ll4n olunur. • 

3 - J:.ksiltme 15- B- 941 t 'lı. v 888 ltrı eneum"'n" oatı muvakkatu makbuzlarlle ayni gUn 
d T orı ıne m - d"j "' '"' tnUr 

ıütıü saot 14 e rcıbzon Difterda l - d usa l cuma Pazarlıkl f.C.~atlıırı iiAn olunur. 1-4 Arpa, saman eksiltme temdidi 
4 - Eksiltmeye giımek için is;eıg~n ~ yo!'ılacalctır. Q fot k 1 k 

lcurus muvakkat tl'mfrıat m ktup klılerın '4 lira 86 Belediye Encu·· I~, etir yaptın aca Belediye Encümeninden : 
Jan başka oşağıdolci '-""sikoları ·tbıega m .. kbuzu ve bun- men d '' f t b l . l 1 k ( 400) 1c·1 1 2 O") cı, ı ra b k ti Znbıtn "mlr V" lD en : laoz a ayvan arı ıç n a ıoac ı o arpa i e ( 5 ., 

Nafıa muJuı/üöu-ndcn a} ~a m. ec urdur. e a .., m k ti 1 8 9'1 U • ırını hl r Pıız'lrlıkln Ynptarıınetnurlnrı lçlu (tl) çift fotln ile (ll} çift kilo samun e s lme. ağusto~ "' cumıı g aUne kadar oo gUn 
fi• 941 mali senesine ait ticaret · J E ıqe~ vesikası ve Tnllplerln 

8 1 
Coktır. müddetle temdit edilmiştir. 

etmeleri ilan olunu". 
0 ası vesıkasını ibraz ~llrııcııııtlıuı il ın 80:u~e cuına gUnlerl snat (l S) de eı:;cümeaG Eltslltmc ayoı gnn s1at (15) de ysp ılacağındnn taliplerin 

. Dük~ôn ica_r_a-rt-ır_m_a_s_ı_-.!.1.::-:_!v'.._~ M V ~rgj ~ükellefle;t·h;kk"ı~d~cnjj~m~ar~•tıarınao oıuou" 
Beledıye Eocumeninden . · ük ıı f 

- ~ın İsıni M b Nevı iş yeri ihbarname 
Hal ~ioası dohllindekf 9 ve ;O num 

1 
d Rcaızi Ay kiti;"- -Ç !..,aile!!_ lşti~nli No lradı Kaıaı:ıç Buhrıın F. Zam %am Ce. Senesi No. 

1ıı 941 malı yılı "aycstae kadar ola l arr. ı Okkanıerın Ma. z· ıı " ur~ı Fırıocı 1 50 oo 15 oo -ı=---oo---~~:--::-75~- u 9-:10 45-2d 
m ı 1 t ı r . n c rl rı ırtırmoya çıkarıl .ıyıı Barış " 60 14 18 04 3 61 4 51 O 9i0 45 -29 

M h 00 klro b d Nıyazi Altınd x. lalı:. Po .. a T " 1 61 u amm e elleri ot 8ı. S .. .,rıi 33 8 13 2 44 49 O 940 45-23 
Cuma gOnll saot 15 de icra eclilec~ı~rliradır, Artırmnlnrı 15 8·9ıı Deftarayatık Fırıncı 42 72 33 21 70 4 34 5 42 O 940 45-26 
11att1 temlalltl muvakkıta mıkbuıl~ ~idea taliplerin aycı gUo ve e rd 1 k 
UID oluaur , r e, encUmene nıurac .. atıarı . . Mahalli ika ar 1 tan : 

1 rı bızalıruıda Öit _ınc.t v" ticaretgahları . 
-4 bıdtcıeti ilh 21 erılaıışlir, Matrub ve . oıe~hul ?ulunan yı1karıda i!)lmleri yaıılı ~ahııılar namına tarlıolunan kaıaeç veuir vergileri iıimle· 

0 uııur • rgıye ·~bu ılioı tak.ip eden irÜodcn itibaren 30 ıüıı z:arfıoda itiraz edilmedi2i takdirde katiyet keı· 
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